
UROCZYSTOŚĆ 15-LECIA RUTW: 
TREŚĆ WYSTĄPIENIA PANI PREZES EWY CHORZĘPY

SZANOWNI  PAŃSTWO!
Piętnaście  lat  temu  uczestniczyłam  w  inauguracji  pierwszego  roku

akademickiego  w  Rawickim  Uniwersytecie  Trzeciego  Wieku  jako  osoba
reprezentująca firmę wspierającą. Widziałam i zapamiętałam wypełnioną salę kina
„Promień”, podniosłą atmosferę, wzruszenie, emocje wśród Seniorów.

Później  miałam  przyjemność  prowadzić  zajęcia  fitness.  Do  dzisiaj
popularyzacja aktywności fizycznej wśród Seniorów, dbałość o Ich kondycję w imię
zasady  „w  zdrowym  ciele  –  zdrowy  duch”  to  bardzo  bliskie  mi  dziedziny
„uniwersyteckiej”  działalności.  Ogromne  zaangażowanie  uczestników  zajęć,
sumienne wykonywanie ćwiczeń, uśmiechy na twarzach, sama Ich obecność - stały
się dla mnie niezwykle ważną motywacją do działania.

I  tak  zostałam  do  chwili  obecnej,  by  wraz  z  Zarządem  Stowarzyszenia
przygotować, a dzisiaj poprowadzić uroczystość związaną z XV rocznicą inauguracji
działalności RUTW.

Wszystko rozpoczęło się  w czerwcu 2007 roku, gdy grupa inicjatywna pod
przewodnictwem  Pana  Grzegorza  Kubika  prowadziła  rozmowy,  konsultacje
społeczne  i przygotowania  organizacyjne.  Następnie  stworzyła  statut,  zwołała
Ogólne  Zgromadzenie  Członków,  które  zatwierdziło  pierwsze  uchwały  i  wybrało
pierwszy  Zarząd.  Uczelnie  wyższe  –  Uniwersytet  im.  Adama  Mickiewicza
w Poznaniu  oraz  Politechnika  Poznańska  –  objęły  Stowarzyszenie  patronatem
naukowym. 

Pamiętamy  tych,  którzy  podjęli  misję  utworzenia  i  rozwoju  RUTW:  Pani
Maria  Kaczmarek,  Pan  Grzegorz  Kubik,  Pan  Wincenty  Figielek,  Pan  Kazimierz
Wróblewski.  Dziękujemy Wam za odwagę, poświęcenie czasu   i  ogromną pracę,
jaką  włożyliście  w  to,  aby  nasze  Stowarzyszenie  mogło  zaistnieć.  Z  wielkim
szacunkiem i uznaniem pragnę wspomnieć także Panią Bogdanę Niemierko, Panią
Marię Gutowską i Pana Ryszarda Szpetko, których niestety już w naszym gronie nie
ma. 

Uroczysta inauguracja działalności Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
nastąpiła 7 lutego 2008 roku. Rozpoczęliśmy wówczas pierwszy, jakże pamiętny rok
akademicki 2008/2009. W kolejnych latach systematycznie rosła liczba Słuchaczy
RUTW,  a  także  rozbudowywano  ofertę  programową.  Od  początku  rawicki
uniwersytet zaprasza do współpracy wykładowców uczelni wyższych, naukowców,
specjalistów  reprezentujących  różne  dziedziny  wiedzy.  Organizacja  wykładów
plenarnych i prelekcji na poziomie akademickim jest możliwa dzięki zaangażowaniu
naszych wieloletnich opiekunów naukowych – Pana Profesora Piotra Nowaka oraz
Pana  Profesora  Stanisława  Legutko.  Szanownym  Panom  Profesorom  oraz  Ich
współpracownikom, którzy wielokrotnie zaszczycili nas swoją obecnością, również



serdecznie  dziękujemy!  W  tym  miejscu  należy  także  wspomnieć  o  specjalistach
prowadzących  zajęcia  w  sekcjach  tematycznych  oraz  słuchaczach  –  pasjonatach
zaangażowanych w organizację spotkań w klubach. 

Pod przewodnictwem Pana Wincentego Figielka, który był prezesem w latach
2008 - 2016, następnie Pani  Bogdany Niemierko prezes w latach 2016 - 2019, jak
również  obecnie,  Stowarzyszenie  rozwija  się  oraz  umacnia  swoją  pozycję  wśród
organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawickiego. Nasze
działania na rzecz Seniorów dostrzegają władze samorządowe: Powiatu Rawickiego,
Gminy Rawicz, a od roku 2010, kiedy powstał oddział zamiejscowy, także Gminy
Jutrosin. Możemy liczyć na Państwa wsparcie, za co w imieniu całej społeczności
RUTW składam dziś serdeczne podziękowania.  

Zarząd  Uniwersytetu  podpisał  porozumienia  o  współpracy  z  lokalnymi
instytucjami:  Muzeum  Ziemi  Rawickiej,  Rawicką  Biblioteką  Publiczną,  Szkołą
Podstawową  w  Sierakowie,  Centrum  Usług  Społecznych.  Wsparcie  naszej
działalności  otrzymujemy  również  ze  strony:  Domu  Kultury  w  Rawiczu,
Wielkopolskiego  Samorządowego  Centrum  Kształcenia  Zawodowego
i Ustawicznego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Zespołu Szkół
Zawodowych w Rawiczu,  Zespołu Szkół  im.  Jana Pawła  II  i Szkoły  Podstawowej
w Jutrosinie,  Muzeum Ziemi  Jutrosińskiej,  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy
w Jutrosinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Gminnego Centrum Kultury
i Rekreacji  w  Jutrosinie,  Powiatowej  Komendy  Policji  w  Rawiczu,  Szpitala
Powiatowego w Rawiczu. 

Na przestrzeni piętnastu lat Stowarzyszenie realizowało zadania i cele zawarte
w statucie,  ale  jak  pokazały  doświadczenia wielu ostatnich miesięcy,  zdarzają  się
sytuacje,  których  nikt  nie  potrafi  przewidzieć.  Minione  wydarzenia,  poczucie
zagrożenia wywołane pandemią, wielomiesięczna izolacja, pokazały, jak ważną rolę,
nie tylko naukową, pełni nasze Stowarzyszenie i jak istotna dla każdego Seniora jest
idea rozwoju, integracji społecznej, także międzypokoleniowej.  

W piętnastą rocznicę powstania Stowarzyszenia chcemy przybliżyć Państwu
osiągnięcia  i  realizowane  aktualnie  zadania  Rawickiego  Uniwersytetu  Trzeciego
Wieku. Zachowując pewną tradycję, opracowaliśmy biuletyn nr 3 „RUTW 15 lat”,
który dziś z przyjemnością prezentujemy. Zawarty w publikacji zbiór fotografii  to
„portret” naszego Uniwersytetu. 

Od  lutego  2008  roku  swoją  aktywność  w  RUTW  zaznaczyło  około  700
mieszkańców  Powiatu  Rawickiego.  W  roku  akademickim  2022/2023
zarejestrowaliśmy  214  członków,  w tym  30  osób  w  oddziale  zamiejscowym
jutrosińsko-pakosławskim.  Nasza  działalność  opiera  się  na  funkcjonowaniu
kilkunastu  sekcji  i  klubów  tematycznych,  organizacji  comiesięcznych  wykładów
plenarnych  z  udziałem  zaproszonych  gości  –  ekspertów  reprezentujących  różne
dziedziny  nauki,  organizacji  spotkań  edukacyjnych,  kulturalnych,  rekreacyjnych,
ponadto  wycieczek  krajoznawczych  i  wyjazdów  integracyjnych.  Uczestniczymy



w lokalnych  wydarzeniach  kulturalnych,  sportowych  oraz  uroczystościach
państwowych. Utrzymujemy partnerskie relacje z innymi uniwersytetami trzeciego
wieku:  w  Lesznie,  Górze,  Uniwersytetem  Drugiego  Wieku  w  Miejskiej  Górce.
Jesteśmy dumni z zaangażowania naszych Członków w akcje społeczne, pomocowe
i wolontariackie. 

Działacze RUTW to przede wszystkim wolontariusze poświęcający swój czas
dla  stworzenia  Seniorom  odpowiednich  warunków  i  możliwości  doskonalenia,
rozwijania zainteresowań, zdobywania wiedzy, nauki języków obcych, poznawania
nowych  technologii,  dbania  o  kondycję  psychofizyczną  i  aktywność  społeczną,
podróżowania. Wspominając wszystkie osoby oddane Rawickiemu Uniwersytetowi
Trzeciego  Wieku:  działaczy,  samorządowców,  sponsorów,  kierowników,
komendantów,  prezesów,  dyrektorów  współpracujących  instytucji  oraz  placówek
oświatowych,  ludzi  nauki  i  sztuki,  wolontariuszy,  wyrażamy  słowa  ogromnej
wdzięczności.  Dziękujemy  za  dotychczas  okazywane  wsparcie.  Uniwersytet
Trzeciego  Wieku  nie  jest  zamkniętym  organizmem,  który  żyje  sam  dla  siebie.
Dlatego stawiając na rozwój Stowarzyszenia, stawiamy na rozwój regionu. Tę ideę
wspólnego działania pięknie określiła Maria Konopnicka pisząc, że „Ludzie to anioły
z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”. I tak jest
od 15 lat i niech trwa. 

Dlatego dzisiaj  tym,  którzy  są  z  nami od  samego początku  przekazujemy
dyplomy i słowa podziękowania.


